
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งท่ี  4 /2564 

วันท่ี  28  พฤษภาคม  2564 
ณ หองประชุมนครี  ช้ัน 2  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

------------------------------------------------------- 
รายช่ือคณะกรรมการผูมาประชุม 
1. นพสมบัติ ผดุงวิทยวัฒนา  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสตูล    ประธาน 
2. นส.วันทนา ไทรงาม   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสตูล 
3. นางโสภิดา ตั้งวรางกูร   เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ผช.นพ.สสจ.สตูล) 
4. นายเอกพล  เหมรา   นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ(ผช.นพ.สสจ.สตูล) 
5. นายเสรี พงศนฤเดช   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ(ผช.นพ.สสจ.สตูล) 
6. นพ.สุพล เจริญวิกกัย   ผูอํานวยการโรงพยาบาลควนโดน 
7. นพ.ปวิตร  วณิชชานนท  ผูอํานวยการโรงพยาบาลละงู 
8. นพ.พันธุเชษฐ  บุญชวย         ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาแพ 
9. นพ.ธนวัฒน  สุวัฒนกุล  ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงหวา 
10 พญ.นันทิกานต อุบล   ผูอํานวยการโรงพยาบาลควนกาหลง 
11 นางพรทิพย นิลพงษ            แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลมะนัง 
12 นางพวงษา  วิลาสินี   หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
13 นายสุทธิมาศ  บินสะอาด  แทน หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอฯ 
14 นายภาษิต  พิศาลสุทธิกุล  หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 
15 นส.วันทิพย อุทยางกูร  หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป      
16 นางอรนุช  นรารักษ   หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 
17 นางสุภัทร กาญจนกําเนิด             แทน หัวหนางานกลุมอนามัยสิ่งแวดลอมฯ 
18 นายวิชัย วนิชสุวรรณ            หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยฯ 
19 นายประพันธ  ดวยกาแด  หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพฯ 
20 นางฉัตรพิไล เจียระนัย                    หวัหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพฯ 
21 นายยุทธพงษ ตันทเสนีย                  รก. หัวหนากลุมงานนิติการ 
22 นายสุขสันต  มรรคาเขต   หัวหนากลุมงานสื่อสารประชาสัมพันธองคกร 
23 นางนุศรา ไหมมะหาด           แทน รก.หัวหนากลุมงานทรัพยากรบุคคล 
24 นายพิทักษ  หวังชัย   แทน สาธารณสุขอําเภอเมือง                       
25 นายเจนฤทธิ์  รอเกตุ            รก.สาธารณสุขอําเภอละงู 
26 นายสมชาย เรืองแกว    สาธารณสุขอําเภอทุงหวา 
27 นายศักดา รอเกตุ   รก.สาธารณสุขอําเภอทาแพ 
28 นายอาวุธ  โพธิ์แกว   สาธารณสุขอําเภอควนโดน 
29 นายคเนศ หนูนอย   แทน รก.สาธารณสุขอําเภอควนกาหลง 
30 นายภูรณ โตะประดู   สาธารณสุขอําเภอมะนัง 
31 นายธีระยุทธ  เกียรติธนภษิูต  แทน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ           เลขาการ 
32 นายจักรพงศ   แหลทองคํา  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      ผูชวยเลขานุการ 
 
รายช่ือผูเขารวมประชุม 
1. นางอัญชรีย  สายพัทลุง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
2. นางปวีณา  เหมรา   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
3. นายประณต  มหาวิจิตร  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
4. นายอิสมาแอล เตบสัน   นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
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รายช่ือคณะกรรมการผูไมมาประชุม     
1.นายวรายสุ วรรณวิไล   ติดราชการ 
2.นางสุขมาลย พัฒนศิริ   ติดราชการ 
3.นายภูวนาท ภัทราภินันท  ติดราชการ 
 

เปดการประชุม     เวลา  9.00 น. 

กอนระเบียบวาระการประชุม   

     1.พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องจากการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ เดือนท่ีผานมามีประเด็นท่ีเก่ียวของกับ
สาธารณสุข สถานการณโรคโควิด-19 จังหวัดสตูลติดเชื้อนอยท่ีสุดของประเทศ ตองรวมมือกับภาคีเครือขายใน

การสอดสองดูแลคนท่ีเขามาในพ้ืนท่ีใหเขมแข็ง และคนท่ีเดินทางออกไปแลวกลับเขามาก็ตองดูแลใหดี  และตอง
ทําอยางตอเนื่อง  มีแผนรองรับเปนรายพ้ืนท่ีหรือวาทางอําเภอ ตําบลอาจจะตองไปประยุกตใชอีกที ตามแผนท่ี
เราผานคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดแลว สามารถใชดูเปนแนวทางได  และจากสถานการณท่ีมาเลเซียปด
ประเทศและผลักดันคนไทยกลับมา มีการตรวจพบเชื้อบางแลวในจังหวัดอ่ืน ของจังหวัดเราก็นาจะมีติดมาบาง 
ตอนนี้การซอมแผนใหซอมแบบเหมือนจริง ใหประสานผูเก่ียวของวาจะรับมือในแตละสถานการณอยางไร หัวใจ
สําคัญของโควิด ตอนนี้คือ การซอมแผนเผชิญเหตุการณซ่ึงจะมีมากข้ึนเรื่อยๆ  
 1.2 นโยบายผูวาราชการจังหวัดสตูล ตามมติของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสตูล ขาราชการ
หากไมมีความจําเปนหามไมใหออกนอกเขตจังหวัด จะขยายเวลาถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ แตหากมีความจําเปน
จริงๆ สามารถทําบันทึกเสนอมาได ตองมีการออกแบบการออกนอกจังหวัดแบบมีสุขอนามัยท่ีดี        ขอให
ผูบริหารทุกสวนชวยดูแลเรื่องนี้ดวย  จะมีการนําเสนอสถิติในท่ีประชุมหนาสวนราชการจังหวัดดวยวาหนวยงาน
ไหนมีบุคลากรออกนอกจังหวัดมากนอยแคไหน 
มติท่ีประชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
มติท่ีประชุม  รับรองโดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
  3.1  การดําเนินงานอนามัยแมและเด็ก 
กลุมงานสงเสริมสุขภาพฯ  -   การดําเนินงานอนามัยแมและเด็กตัวชี้วัดสําคัญท่ีติดตาม คือ เรื่องของหญิง
ตั้งครรภไดรับการดูแลกอนคลอด 5 ครั้งตามเกณฑ และรอยละของหญิงหลังคลอดไดรับการดูแลครบ 3 ครั้ง
ตามเกณฑ เรื่องของการรับการดูแลกอนคลอดฯ จ. สตูล ทําผลงานไดตามเปาหมาย สวนเรื่องของหญิงหลัง
คลอดไดรับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ ก็ทําไดตามเปาหมายเชนกัน รพ.สต.หรือสถานบริการท่ียังไมผาน
เกณฑ 75 เปอรเซ็นต มี 4 รพ.สต. คือ รพ.สต.ปาเตะ วังประจัน ฉลุง และปาลมพัฒนา ตองพัฒนาในเรื่องของ 
การดูแลกอนคลอด 5 ครั้งตามเกณฑ สวนการดูแลหลังคลอด 3 ครั้งตามเกณฑก็ยังขาดอีก 2 แหง คือ รพ.สต.
ปาเตะ และรพ.ควนโดน ภาพรวมจําแนกรายอําเภอ อําเภอทาแพและอําเภอละงูผานเกณฑหมด อําเภอทุงหวา
และอําเภอมะนัง ยังไมผานเรื่องของดูแลกอนคลอด 5 ครั้งตามเกณฑ การเยี่ยมดูแลหลังคลอดครบ   3 ครั้งตาม
เกณฑจําแนกตามอําเภอเปนภาพรวมผานเกณฑทุกรพ.สต ยกเวน รพ.สต.ปาเตะ  
 



 ๓ 

 
-ขอมูลของหญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะเสี่ยงท่ีไดรับการดูแลเขาระบบท้ังสิ้น 112 ราย ในการดูแล  

4 โรคหลัก คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไทรอยดและโรคหัวใจ พบหญิงตั้งครรภท่ีเปนเบาหวานกอนตั้งครรภ   

6 ราย  เบาหวานขณะตั้งครรภ 58 ราย โรคความดันโลหิตสูงกอนการตั้งครรภ 18 ราย  ความดันโลหิตสูงขณะ

ตั้งครรภ 2 ราย  ไทรอยด 10 ราย และโรคหัวใจอีก 1 ราย ท่ีเหลือจะเปนโรคอ่ืนๆอีก 17 ราย รวมท้ังสิ้น   

112 ราย 

      - หญิงตั้งครรภเสี่ยงท่ีตองเฝาระวัง 2 ราย 

      - อําเภอเมือง  มารดา อายุ 24 ป G1P0  GA 24 wks Major Thalassemia (ตัดมามแลว 

ตองไดรับเลือดตลอด) ขณะนี้ ANC ตอเนื่อง รพ.มอ. อาการของโรคควบคุมได ทารกในครรภปกติ(ม.6  เจะบิลัง)   
      -อําเภอละงู   มารดา อายุ 39 ป G2P1A1 GA 34 + 1 wks  severe Depressive 

(MDD)  ANC รพ.ละงู รับยารพ.จิตเวชสงขลา Quad test: ปกติ  U/S anomaly scan: ไมพบความผิดปกติ     
      - เรื่องของการดูแลหญิงตั้งครรภในชวงการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ขณะนี้จังหวัดสตูล

เรายังไมพบหญิงตั้งครรภท่ีติดเชื้อโควิด แตจังหวัดในเขต 12 มีสงขลา นราธิวาส พัทลุง ยะลา ท่ีมีหญิงตั้งครรภ

ติดเชื้อโควิด และก็ไดคลอดแลว ตองมีการวางแผนการดูแลเอาไวกรณีมีหญิงตั้งครรภติดเชื้อ จะมีแนวทางท่ีสงให

เปนแนวทางการดูแลของราชวิทยาลัยสูติ ซ่ึงแนะนําวาหญิงตั้งครรภ สามารถฉีดวัคซีนได  แตอายุครรภตอง    

12 สัปดาหไปแลว  หญิงหลังคลอด หญิงใหนมบุตรก็สามารถฉีดวัคซีนได จังหวัดสตูลถาเปนเคสผาคลอด      

จะswab เฉพาะในรายท่ีเปนผูสัมผัสเสียงสูงเทานั้น และเคสอ่ืนๆท่ีไมตองผาคลอด ถาติดเชื้อก็สงตอได           

ท่ีโรงพยาบาลสตูลทุกราย 

  - หญิงตั้งครรภท่ีเสียชีวิตของประเทศไทย รายแรก เสียชีวิตเม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2564      

เปนหญิงตั้งครรภท่ีอยูนครปฐม อาชีพ ขายของในตลาดสด รายท่ี 2 เสียชีวิตเม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2564 

เปนผูเสียชีวิตรายท่ี 884 ของประเทศอยูท่ีจังหวัดตากมีประวัติสัมผัสเสี่ยงสงูจากบิดา   

ประธาน   - สถานการณโควิดกับหญิงตั้งครรภอาจจะใชเวลาปกวาๆจึงจะจบ บุคลากรการแพทยเราฉีด

วัคซีนนาจะ 90% แลว พยาบาลหองคลอดฉีดครบทุกคนแลวหรือไม ฝากรพ.สตูลตรวจสอบดวย สวนขอมูล

กราฟบางตําบลท่ีเปนสีแดงก็ฝากสาธารณสุขอําเภอ ผอ.โรงพยาบาล ทีมหมอครอบครัวไปชวยกันดูวาทําอยาง 

ใหผานเกณฑ การตรวจราชการรอบนี้ตองเนนท่ีผลงานเพราะเปนการตรวจราชการรอบท่ี 2 แลว 

- มหัศจรรย 1000 วันแรกแหงชีวิต 
สสอ.มะนัง - สสอ.มะนังมีเด็กแรกเกิดและมีหญิงตั้งครรภท่ี สอน.นิคมพัฒนา 6 คน ไดเริ่ม kick off โครงการ
มาตั้งแตพฤศจิกายน 2563  มีการตั้งคณะกรรมการ   มีการลงนามขอตกลง MOU ระหวางผูนํากับทีม CFC 
นั้น มีการจัดซ้ืออุปกรณในการสงเสริมและเฝาระวังสุขภาพหญิงต้ังครรภและเด็กระหวาง 0 ถึง 2 ป สอน.นิคม
พัฒนาฯ มีหญิงท่ีอยูกับสามีและวางแผนจะตั้งครรภ 6 ราย ไดรับยาโฟเลตและเฟอรรัสกอนการตั้งครรภ 100% 
มีการฝากครรภครั้งแรกกับสอน.นิคมพัฒนา 5 ราย  ไดรับนมจืด 90 วัน 90 กลองท้ัง 5 ราย  ท่ีเนนก็คือวาใน
การทํางานท้ังหมดเรามีครอบครัวมหัศจรรย 1000 วัน 6 ราย มีกลุมไลนท่ีสามารถเปนตัวชวยในการแกปญหา 
GAP ท่ีเจอในการใหบริการ เชน การชวยไขขอของใจ ขอสงสัย เม่ือกลุมเปาหมายมีปญหาในการดูแลตนเองท่ี
บาน และสามารถใหบริการไดโดยไมจํากัดเวลา สถานท่ี เปนการสื่อสารแบบสองทาง ระหวางผูใหบริการกับ
กลุมเปาหมาย และ อสม. ท่ีดูแลเคสนั้นๆ ซ่ึงรูปแบบเดิม    ใชการสื่อสารทางเดียวเปนหลัก ไดมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางกัน เปนระบบติดตามการนัดหมาย เลื่อนนัด  การเขาถึงบริการ เพ่ิมการเขาถึงบริการใหดีข้ึน 
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สามารถรวบรวมปญหา ของกลุมเปาหมายท่ีมีความคลายคลึงกัน ทําใหรวมแกปญหาไดเร็วยิ่งข้ึน  ลดภาระงาน 
และเวลาในการใหบริการไดดี อีกท้ังยังสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูปญหาแกกันไดในกลุม เปนชองทางใหผูให
บริการรับฟงความคาดหวัง ความตองการของกลุมเปาหมาย  ไดจัดระบบบริการท่ีสอดคลองกับกลุมเปาหมายได 
เชนการเลื่อนนัด ขอความและเรื่องราว/ปญหา    ของกลุมเปาหมายท่ีสงและพูดคุยกันในกลุมไลน สามารถเปน
แรงผลักดันและกําลังใจใหกลุมเปาหมายในการดูแลตนเองและทารกไดดี เชน รายท่ีมีอาการแพทองหนัก หรือ
รายท่ีมีอาการกังวล เครียด เม่ือไดรับรูปญหาของแมๆ ทานอ่ืน ท่ีใกลเคียงกับตนเอง และสามารถแกปญหาได จึง
สงผลใหมีกําลังใจในการดูแลตนเองมากข้ึน ลดปญหาไมพึงประสงคและภาวะแทรกซอนระหวางตั้งครรภได  ไลน
กลุมมหัศจรรย 1000 วัน สอน.นิคมพัฒนา  ประกอบดวย ประธานโครงการ (นายก อบต.) /สมาชิกทีม CFT /
จนท.ผูรับผิดชอบงาน รพ.มะนัง (พ่ีเลี้ยง)  กลุมครอบครัว 1000 วัน ต.นิคมพัฒนา และ หญิงตั้งครรภ หญิงหลัง
คลอด อสม.เจาของเคส 
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  3.2  ระบบบริการปฐมภูมิ( 3 หมอ)/พชอ. 
กลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ  - การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ผลงานก็ยังคงเทาเดิม คือตอนนี้เราจัดทีม          
ไวท้ังหมด 28 ทีม ผานเกณฑ 20 ทีม คิดเปนรอยละ 71 ผานเกณฑของตัวชี้วัด จํานวนประชากรท่ีอยูในท่ีมี
รายชื่ออยูใน NPCU ท่ีข้ึนทะเบียนรอยละ 66.83 ผานเกณฑตัวชี้วัด การปรับแผนการจัดตั้ง NPCU ใหมลาสุด
เดือนพฤษภาคมนี้  มีอําเภอท่ีปรับแผนในการจัดตั้งทีม 2 อําเภอ คือ อําเภอเมือง ไดปรับเปน 11 ทีม ตอนนี้
ของอําเภอผลงานยังคิดตามเปาหมายเดิม คือ เปรียบเทียบกับเปาหมาย 10 ทีม เปดไป 4 ทีม ผานรอยละ 40 
ของอําเภอควนโดนยังขาดอยู 1 ทีม ซ่ึงไดขอเปดไปแลวในไตรมาสนี้ แตยังไมไดประกาศอยางเปนทางการ      
คาดวาในปนี้ก็จะครบ 100% อําเภอละงูเปาหมายเดิมจัดตั้ง 6 ทีม  เปดไปแลว 5 ทีม  ไดขยายข้ึนเปน 8 ทีม 
ขาดอีก 3 ทีม ซ่ึงของอําเภอละงูในป 2565 จะขอเปดท้ังหมดเพราะจะมีแพทยเวชศาสตรครอบครัวจบมา     
คาดวาในไตรมาสท่ี 4 ก็จะครบ 100%  ในสวนท่ีเหลือของ 4 อําเภอก็เปนพ้ืนท่ี 100% ไปแลว ตอนนี้จํานวน
ทีมของหมอครอบครัวในการตรวจราชการในรอบท่ี 2 ก็ยังคงใชเปาหมายเดิมคือ 28 แหง เนื่องจากวาทีมท่ีเรา
จะเปดใหมในไตรมาสท่ี 3 กับไตรมาสท่ี 4 ยังไมไดประกาศอยางเปนทางการ  คาดวาจะใชเปาหมายใหม        
ในปงบประมาณ 2565  
ประธาน  - ละงูจะเปด 8 ทีม หรือ 7 ทีม  
รพ.ละงู        - ยืนยันเปน 8 ทีม เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปดวยดี แตจะมีบางพ้ืนท่ีประชากรไมถึง 
8,000 คน  
ประธาน  - ขอใหดูหลักเกณฑดีๆ เพราะพ้ืนท่ีๆประชากรไมถึง 8,000 คน อาจจะมีปญหา สวนกลาง
อาจจะไมนับ อาจจะเสียสิทธิไปโดยเปลาประโยชน  
สสอ.เมือง    - อําเภอเมืองจากเดิม 10 หนวยบริการ เปน 11 หนวยบริการ เพราะวา น.พ.ธวัชชัย บอกวา
พ้ืนท่ีเดิมท่ีแบงเปน 10 หนวยบริการ จะไกลกันเกินไป จึงจะขอปรับใหเปน 11 หนวยบริการ เพ่ือสะดวก        
ในการจัดการ  
ประธาน -โดยสรุปจะมีท้ังหมด 31 หนวย จะมีแพทยใชทุนป 2 ท่ีกระจายอยูในแตละอําเภอมาชวย     
เติมเต็มใหครอบคลุมพ้ืนท่ีหมอครอบครัว เพ่ือจัดทัพสูสถานการณโควิด-19 ท่ีอาจจะยืดเยื้อเปนป 

กลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ   - สรุปการใชงบประมาณงานปฐมภูมิ ป 2564 ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
สสป. ในการจัดสรรครั้งท่ี 1  คือ ไตรมาสท่ี 1 กับท่ี 2 ไดจัดสรรใหทีมหมอครอบครัวไดดําเนินงานสนับสนุน
ปฐมภมิูมา 20 ทีมๆละ 15,000 บาท เปนเงิน 300,000 ตอนนี้ทุกทีมไดเบิกจายหมดแลว การจัดสรร 
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งบประมาณครั้งท่ี 2 ซ่ึงเงินไดมาเม่ือปลายเดือนท่ีแลว ไดทําหนังสือแจงจัดสรรออกไปเรียบรอยแลว แตในรอบท่ี 
2 (ไตรมาส 3 กับ 4) ไดจัดสรรมาเพียง 15 ทีม อีก 5 ทีมท่ีไมไดจัดสรรเนื่องจากวา ไดขอรับเงินเพ่ิมพิเศษ
จากสปสช.  ทางสสป.จึงจัดสรรใหมาเพียง 15 ทีมในรอบท่ี 2 ซ่ึงจะไดงบประมาณจากสสป.ปละ 20,000 บาท           
ไดทําหนังสือแจงไปยังทุกอําเภอใหดําเนินการเบิกจายภายในวันท่ี 15 สิงหาคมนี้ 

- ตัวชี้วัดของรพ. สต.ติดดาว  เนื่องจากวาอยูในชวงของสถานการณ covid ไดแจงไปยังทุกพ้ืนท่ี
ใหชะลอการลงประเมิน แตใหทุกอําเภอประเมินตนเอง ซ่ึงอําเภอท่ีประเมินครบ 100 % แลวมี 4 อําเภอ      
คือ อําเภอทุงหวา มะนัง ทาแพ และควนโดน อีก 3 อําเภอท่ียังประเมินตนเองไมครบไดแจงไปยังผูรับผิดชอบ
งานโดยตรงแลว 
  - เรื่อง พชอ. ในไตรมาสท่ี 3 และ 4 จะเนนติดตามการใชงบประมาณ ปนี้ไดรับเงินสนับสนุน     
มาจาก 3 แหลง คือ จากเงินอุดหนุนท่ัวไปในป 2563 อําเภอละ 10,000 บาทตอนนี้เบิกจายครบทุกอําเภอ
แลว  งบจากสสส.อําเภอละ 60,000 บาท มีอําเภอท่ีเบิกจายแลวตามแผน คืออําเภอละงูและอําเภอมะนัง      
อีก 5 อําเภอไดแจงไปยังผูรับผิดชอบงานใหเรงรัดในการเบิกจายแลว สวนงบประมาณจากสป.รับจัดสรรครั้งท่ี 1 
กับครั้งท่ี 2 ครั้งละ 10,000 บาท รวมเปนอําเภอละ 20,000 บาท มีอําเภอท่ีเบิกจายแลว คือ อําเภอควนโดน 
อําเภอมะนังและอําเภอทาแพ  อันเนื่องมาจากสถานการณ covid ทําใหการเบิกจายงบประมาณ ซ่ึงสวนใหญ   
จะเปนงบประมาณในการประชุมคณะอนุกรรมการในระดับพ้ืนท่ีไมไดดําเนินการไปตามแผนท่ีวางไว 
 - การดําเนินงานของการเยี่ยมของอสม.หมอประจําบาน  ท่ีเราไดอบรมไปตั้งแตไตรมาสท่ี 1 กับ
ไตรมาสท่ี 2 ผลงานของอสม.ท่ีลงซ่ึงเปนหมอคนท่ี 1 ไดลงไปเยี่ยมกลุมเปราะบางกลุมผูปวย NCD  CKD และ 
LTC  โดยอสม. 1 คน เยี่ยมผูปวย 7 คน ขอมูลจาก thai PSC ผลงานของการเยี่ยมบานเกินรอยเปอรเซ็นตของ
เปาหมายทุกอําเภอ  
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      3.3  กัญชาทางการแพทย 
กลุมงานคุมครองฯ    – เรื่องกัญชาทางการแพทย เดือนนี้ขอมูลของคลินิกกัญชาทางการแพทยยังไมกาวหนา  
จะสรุปตัวเลขการใชบริการคลินิกกัญชาทางการแพทยทุกไตรมาสในเดือนหนา และจะนําเสนอ   อีกครั้งในการ
ประชุมครั้งตอไป   สําหรับวันนี้จะแจงความคืบหนาของกฎหมายท่ีมีสวนเก่ียวของกับกัญชา    คือ  พืชกระทอม 
ตามท่ีเราทราบแนวโนมมาแลววาอาจจะตองถูกปลดออกจากพรบ.ยาเสพติดใหโทษ          ซ่ึงลาสุด ราชกิจจา
นุเบกษาไดออกประกาศ พรบ. ยาเสพติดใหโทษฉบับท่ี 8 พ. ศ. 2564 ซ่ึงมีสาระสําคัญท้ังหมด 8 มาตรา โดย
มาตราท่ี 3 ไดปลดพืชกระทอมออกจากยาเสพติดใหโทษประเภท 5 แลว  และมาตราท่ี 8 คนท่ีเสพยาพืช
กระทอม ตอไปก็จะไมมีความผิด  ซ่ึงในพรบ.ยาเสพติดใหโทษฉบับกอนหนานี้จะมีความผิด  ตอนนี้ไดปลดล็อค
ออกมาแลว  จะมีผลบังคับใชตั้งแตวันประกาศราชกิจจานุเบกษา 90 วัน  ก็คือจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 24 
สิงหาคม 2564 เปนตนไป สาระสําคัญในการปลดพืชกระทอมออกจากพรบ. ยาเสพติด เนื่องดวยปจจุบันพืช
กระทอมเปนยาเสพติดใหโทษประเภท 5 ตามพรบ.ยาเสพติดใหโทษ 2522 และในหลายประเทศไมไดกําหนด
กระทอมเปนยาเสพติดใหโทษ  ประกอบกับอนุสัญญาเดี่ยววาดวยยาเสพติดใหโทษ ค.ศ. 1961 และและพิธีสาร
แกไขอนุสัญญาเดี่ยววาดวยยาเสพติดใหโทษ ค.ศ. 1972 มิไดกําหนดใหพืชกระทอมเปนยาเสพติดใหโทษ ดังนั้น 
เพ่ือใหสอดคลองกับหลักสากลและบริบทของสังคมไทยในบางพ้ืนท่ี    ท่ีมีการบริโภคพืชกระทอมตามวิถีชาวบาน  
สมควรยกเลิกพืชกระทอมเปนยาเสพติดใหโทษประเภท 5  ซ่ึงข้ันตอนตอไปจะมีรางพระราชบัญญัติพืชกระทอม 
พ.ศ..................ข้ึนมา  เพ่ือท่ีจะควบคุมกํากับการบริโภคพืชกระทอม ซ่ึงตอนนี้สํานักงานปปส. เปนผูรับผิดชอบ
เปนเจาภาพรางพระราชบัญญัติพืชกระทอม พ.ศ......นี้  สาระสําคัญคือจะมีการควบคุมพืชกระทอม  เชน       
หามขายใบกระทอมใหแกผูมีอายุต่ํากวา 18 ป  หามขาย/หามใชในสตรีมีครรภหรือสตรีใหนมบุตร การปลูก/ 
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การขาย/การนําเขา-สงออก พืชกระทอมเชิงอุตสาหกรรมตองไดรับอนุญาตจากเลขาปปส. กําหนดหามขาย      
ในบางสถานท่ี เชน สถานศึกษา หอพัก  เปนรางท่ีกําลังจะออกมาของ พรบ.พืชกระทอม พ.ศ...........ตอนนี้อยูใน
ชั้นกฤษฎีกา ซ่ึงเจาภาพก็คือปปส. ไมใชอย. นําเรียนเพ่ือผูบริหารไดรับทราบ 
ประธาน - ตอนนี้ก็มีกระแสขาว LINE สงกันมา วารอประกาศราชกิจจานุเบกษาแลวนับไป 90 วันเลย    
จะเปนทางการแพทยเทานั้น แจงพ้ืนท่ีใหดีๆ ตอนนี้ยังมีแฟมท่ีตํารวจจับกัญชา จับใบกระทอมสงมาใหเซ็นอยู 
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  3.4 สถานการณโควิด-19 

กลุมงานควบคุมโรคฯ - สถานการณ covid -19 ในภาพรวมของ  ท่ัวโลกมีแนวโนมลดลง ตอนนี้ตัวเลขอยู

ท่ี 169 ลานคน มีผูติดเชื้อรายใหมจาก 90,000 คนตอวัน ตอนนี้     ลดเหลือ 500 คนตอวัน  มีผูเสียชีวิตอยู
ท่ี 3,500 คน อัตราเสียชีวิตก็จะอยูท่ี 2.1 เปอรเซ็นต ในสวนของทวีปเอเชีย พบวา มาเลเซีย เริ่มมีผูปวยถึง 7 
พันกวารายตอวัน ตั้งแตวันท่ี 25 เปนตนมา ท้ังนี้สายพันธุท่ีมีการระบาดในมาเลเซียเปนสายพันธุแอฟริกา 31% 
ซ่ึงมีโอกาสเล็ดรอดเขามาในประเทศไทยทางจังหวัดชายแดนใตเนื่องจากมีพรมแดนอยูติดกัน  และขณะนี้ก็ไดมี
รายงานท่ีจังหวัดนราธิวาสแลว สําหรับประเทศไทยขณะนี้       มีขอมูลของสาธารณสุขอังกฤษ พบวา มีการพบ
สายพันธุไทยผานอียิปต คือ รหัส C 36.3 ซ่ึงขณะนี้ยังเปนสายพันธุท่ีอยูในระหวางการสอบสวนอยู  

 สาํหรับประเทศไทยระลอกใหมเมษายนมีผูปวยรายใหม ณ วันท่ี 27 พฤษภาคม 2564 จํานวน 
3,323 ราย เปนการติดเชื้อในประเทศ 2,083 ราย  ติดเชื้อจากตางประเทศ 21 ราย มีขอมูลจากการตรวจ  
เชิงรุกในเรือนจํา 1,219 ราย เสียชีวิต 47 ราย ซ่ึงสูงสุดในรอบเมษายน สําหรับผูเสียชีวิต 47 ราย เปนเพศ
ชาย 26 ราย เพศหญิง 21 ราย สวนใหญพบในกรุงเทพฯ 26 ราย อายุเฉลี่ย 63 ป สวนใหญมีโรคประจําตัว
ปจจัยเสี่ยงก็คือติดจากบุคคลในครอบครัว สําหรับผูติดเชื้อรายวันจะเห็นวาแนวโนมของประเทศไทย สวนใหญ
ท่ีมาจากเชิงรุก แนวโนมยังคงท่ี สวนในระบบบริการแนวโนมลดลง กับกลุมท่ีเดินทางเขาประเทศ โดยผูท่ีเดินทาง
มาจากตางประเทศ 21 ราย สวนใหญท่ีพบก็คือจากกัมพูชา 20 ราย ซ่ึงจะเปนการเดินทางขามพรมแดนผาน
ชองทางธรรมชาติ สําหรับการระบาดท่ีพบในจังหวัดท่ีมีการรายงานผูปวยเพ่ิมข้ึนขอมูล ณ วันท่ี 26 พฤษภาคม 
2564  ยังคงพบในกรุงเทพฯ เพ่ิมมาในเขตพ้ืนท่ีบางกะป คลองเตย ฝงธนและสัมพันธวงค สวนใหญท่ีพบจะเปน
แคมปคนงานกอสราง จังหวัดอ่ืนๆท่ีพบก็จะมี นนทบุรี สมุทรปราการเพชรบุรี โดยท่ีเพชรบุรีจะพบใน
โรงงานผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงขณะนี้มียอดสะสม 2 พันกวาราย ในสวนของสมุทรปราการ จะเปน
โรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูปสัตวน้ํา สวนจังหวัดอ่ืนๆ ท่ีเปนปริมณฑล สวนใหญจะเปนแคมปคนงานกอสราง 
เพ่ิมเติมในสวนของภาคใตท่ีมีการระบาด ก็จะมีท่ีระนอง เปนการระบาดในแรงงานแพปลา ซ่ึงสวนใหญจะเปน
ชาวพมา  ในสวนของสงขลาก็จะเปนโรงงานแปรรูปอาหารทะเลท่ีอําเภอจะนะ นราธิวาสก็จะเปนอําเภอตากใบ 
ท่ีมีการพบสายพันธุแอฟริกา คลัสเตอรท่ีตองมีเฝาระวัง 37 แหง ใน 27 เขตของกรุงเทพฯ สวนใหญ           
จะเปนคลัสเตอรในแคมปกอสรางกับตลาดคาสงตางๆ 
 -ผูติดเชื้อ คลัสเตอรตําบลเกาะสะทอน  อําเภอตากใบ  ซ่ึงเปนการสุมตรวจท่ีพบสายพันธุ
แอฟริกาใต index Case เปนเคสท่ีเดินทางลักลอบเขาเมืองมา 3 ราย  สุมตรวจพบสายพันธุแอฟริกา ขณะนี้  
พบผูปวยกระจายอยูในอําเภอตากใบ 81 ราย สุไหงโกลก 1 ราย  อําเภอแวง 1 ราย  สําหรับคลัสเตอร เรือนจํา
นราธิวาสสามารถควบคุมไดแลว 
 -ขอมูลแคมปท่ีพักคนงานกอสรางในพ้ืนท่ีกทม.ท้ังหมด 409 แคมป โดยแคมปคนงานกอสราง    
ท่ีเขตหลักสี่ซ่ึงตรวจพบสายพันธุอินเดีย รอบๆแคมปไดมีการตรวจพบ 60 กวาราย ซ่ึงขอมูลแคมปของจังหวัด 
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เราท่ีเก่ียวโยง ตอนนี้ก็ตองฝากแตละอําเภอสํารวจแคมปคนงานกอสราง และอาจจะตองมีมาตรการในพ้ืนท่ี
เพ่ิมเติมดวย สถานการณท่ีเปนคลัสเตอรโรงงานในจังหวัดเพชรบุร ีจากขอมูลท่ีไดมา สถานท่ีโรงงานนี้ ยังปดอยู
เนื่องจากทําเปนโรงพยาบาลสนาม ไดสอบถามหลายๆพ้ืนท่ี พบวายังไมมีคนสตูลท่ีเดินทางกลับมาพักท่ีบาน 
 -สรุปภาพรวมตอนนี้สถานการณท่ัวโลกลดลง สําหรับในกทม.ยังทรงตัวอยูและยังคงพบการ
ระบาดเปนกลุมกอน สถานท่ีเสี่ยงก็ยังคงเปนโรงงาน แคมปกอสราง ปจจัยเสี่ยงก็จะเปนการสัมผัสคลุกคลกัีน 
สําหรับจังหวัดสตูล ขณะนี้มีผูปวยสะสมอยูท่ี 21 ราย  เปนผูปวยในจังหวัด ตอนนี้รักษาอยู 4 ราย อยูใน
โรงพยาบาลสนามทุงหวา 2 ราย  โรงพยาบาลสตูล 2 ราย สําหรับผูท่ีอยูใน SQ รักษาหายแลวและกลับบาน   
ไป HQ ตอ 14 วัน หายเม่ือ 2 วันท่ีผานมา เพราะฉะนั้นตัวเลขของจังหวัดขณะนี้อยูท่ี 21 ราย 
 -ผลการฉีดวัคซีนของจังหวัดสตูล ผลงานตั้งแตวันท่ี 7 เมษายน ถึง 24 พฤษภาคม 2564     
เข็มท่ี 1 ท่ีมากท่ีสุดก็จะเปนบุคลากรทางการแพทย รองลงมาก็จะเปนเจาหนาท่ีดานหนา ขณะนี้ขอมูลอยูท่ี    
3.7 % จากประชากรท้ังหมดของจังหวัดสตูล อําเภอท่ีมีรอยละความครอบคลุมเข็ม 1 มากท่ีสุดก็คือ อําเภอ
มะนัง 4.5 % รองลงมาคือ อําเภอเมืองสตูล  
 -ผลการฉีดวัคซีนในแหลงทองเท่ียว ซ่ึงแยกเปนรายอําเภอ รวมใน setting ของแหลงทองเท่ียวท่ี
เปนทางบกรวม 471 คน  ในสวนของเกาะหลีเปะท่ีลงไปฉีด 2 วัน เม่ือวันท่ี 20-21 พฤษภาคม 2564      
รวม 720 คน 
 -การรายงานอาการไมพึงประสงค AEFI พบวาสวนใหญ 822 ราย เปนอาการท่ีไมพึงประสงค  
ไมรุนแรง สําหรับท่ีนอนโรงพยาบาลแตไดรับการวินิจฉัยวาไมรายแรงจํานวน 1 ราย  อาการท่ีไมพึงประสงค     
ท่ีพบสวนใหญ จะเปนปวดกลามเนื้อ รองลงมาจะเปนปวดศีรษะ 
 -แผนการใหบริการวัคซีนในเดือนมิถุนายนนี้ จะไดรับจัดสรรมา 46,000 โดส ขณะนี้ยังคงเปน
ตัวเลขอยู ไมแนใจวาจะไดรับจัดสรรมาจริงหรือเปลา เนื่องจากวาจะมีการปรับแผนของรัฐบาล จะจัดสรรให
สําหรับจังหวัดท่ีมีการระบาดของโรคมาก ซ่ึงคงจะเปนกรุงเทพฯ  แลวก็อีก 3 จังหวัด ท่ีอยูในพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด 
เกณฑ ท่ี  2  ท่ี มีการปรับ ก็คือให กับด าน เศรษฐกิจและการทองเท่ียว เพ่ื อขับ เคลื่อนภาคธุร กิจและ                  
การทองเท่ียว เพ่ือรับการเปดประเทศตามแผนท่ีกําหนดในเดือนตุลาคมนี้ เกณฑท่ี 3 ก็คือเปนกลุมเสี่ยง         
ติดเชื้อและลดการแพรระบาดซ่ึงเนนหนักในกลุมแรงงาน  แนวทางจัดสรรของจังหวัดสตูล ขณะนี้ยังคงใหเปน
ผูสูงอายุ 60 ปข้ึนไป และผูมีโรคประจําตัวกอน ในสวนของกลุมเสี่ยงอ่ืนๆ ก็จะเปนกลุมรองลงมา สําหรับการ
จัดลําดับกลุมท่ีไดรับวัคซีน ขอใหเปนกลุมท่ีลงทะเบียนผานแอปหมอพรอมกอนหนานี้ กับคนท่ีลงทะเบียนตาม
จุดลงทะเบียนของหนวยงานสาธารณสุข หาก 2 กลุมนี้ไมมารับวัคซีน ก็ขอใหแตละอําเภอมีรายชื่อสํารองเพ่ือมา
รับบริการตอไป 
 - แผนการจัดสรรวัคซีนในรอบเดือนมิถุนายน 46,000 โดส เก็บเปนกองกลาง 6,500 โดส     
ซ่ึง 6,500 โดส จะพิจารณาในกลุมของเรือนจํา 1,000 โดส โรงงาน 2,900 โดส และสวนราชการอ่ืนๆ       
รวมท้ังหมด 5,900 โดส ท่ีเหลือก็จะเปนกรณีท่ีมีการระบาดท่ีเปนขาว เพราะฉะนั้นตัวเลขท่ีจะจัดสรรให       
ในเดือนมิถุนายนจะเทากับ 39500 โดส รายละเอียดการจัดสรรจะสงไปใหทางกลุม Line ตอไป 
ประธาน - เรื่องโควิด เราจะมีท้ังกวป. และ EOC ท่ีใชสื่อสารกันอยูเกือบตลอด 24 ชั่วโมง เปนการสื่อสาร 
การวางแผน วัคซีนรอบสุดทายก็มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจจะไดแคหม่ืนกวาโดส  เรื่องวัคซีนตองใชคํา
วา เสียสละ มีน้ําใจและมีวินัย คําวาเสียสละ ถาระดับประเทศก็ตองดูวายอมเสียสละใหพ้ืนท่ีเสี่ยงสูงกอน      
พ้ืนท่ีเสี่ยงสูงตามนิยามระบาดคือ ในพ้ืนท่ีไหนถาคนเปนกันมากๆ ถือวามีภูมิตานทานแลวอีก 3 เดือนไมเกิน      
6 เดือนภูมิตานทานจะลด  วัคซีนควรจะฉีดเกิน 3 เดือนไปแลวในแหลงท่ีระบาดนั้น แตวาพ้ืนท่ีเสี่ยงสูง
กลายเปนพ้ืนท่ีท่ีไมคอยพบผูปวย เหมือนสตูลเราท่ีไมคอยมีคนติดเชื้อ ถาประเมินความเสี่ยงในทางระบาด    
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จะเปนพ้ืนท่ีเสี่ยงสูง ถาเชื้อหลุดเขามาคนจะไมมีภูมิตานทานเลย เหมือนในเรือนจํา โรงเรียนเวลาเปดใหม       
คนไมมีภูมิตานเชื้อเขาไปจะกลายเปนพ้ืนท่ีเสี่ยงสูง  อันนี้เปนตามหลักระบาด   แตวาในทางปฏิบัติเขาจะไปดู
จํานวนคนติดเชื้อมากกวา คนท่ีเพ่ิงปวยอีก 3 เดือนอยางนอยคอยฉีดวัคซีนไมตองรีบฉีด สามารถรอได 3 - 6 
เดือน สวนเรื่องอ่ืนๆ ใหใชกลุม Line EOC ท่ีอยูในกลองตางๆ ในการขับเคลื่อนกับการสูรบกับโควิด และใช
ระบบปฐมภูมิเปนอาวุธสําคัญในการตอสูเชิงพ้ืนท่ีซ่ึงเปนจุดแข็งของเรา ขอเปนกําลังใจใหกับทุกทาน ศึกนี้ยังอีก
ยาวนาน เราตองสูแบบมีกลศึก มีแบบแผน ไมตื่นตระหนก หัวใจสําคัญท่ีบอกตอนตนคือ การซอมแผนเผชิญ
เหตุการณทุกเซตติง้  เรือนจํา สถานพินิจ วันนี้ชวงบายจะไปซอมแผนกัน  แตเรือนจําตองรีบซอม รีบไปทําความ
เขาใจ ลองดูวาจะรับมือกันอยางไร ฝากทุกๆท่ีเปนกําลังใจใหกับนองๆพ่ีๆในพ้ืนท่ีและทุกเซตติ้งดวย 
มติท่ีประชุม   -รับทราบ 
 

 3.5  สุขภาพดี วิถีใหม สถานประกอบการผานเกณฑมาตรฐาน (ตลาดสดนาซ้ือ, Street 
food Good health) 
กลุมงานอนามัยส่ิงแวดลอม - กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม  ขอรายงานในเรื่องของการเก็บแบคทีเรีย     
โคลิฟอรม HI2 รวมกับศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา ในภาพรวมของเขต 12 จังหวัดสตูลอยูในลําดับท่ี 5 ของเขต                

ผลงานอยูท่ี 16.39 % มีเปาหมายท่ีกรมอนามัยใหแตละจังหวัดเลือกในสวนของ Street Food 1 จังหวัด          
1 ตลาด ไดเลือกท่ีตลาดวันพุธของอําเภอละงู  และตลาดนัดนาซ้ือ 1 จังหวัด 1 ตลาด คือ ตลาดครูเทพ         
ท่ีอําเภอมะนัง  ซ่ึงในวันท่ีศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา มาเก็บตัวอยางรวมกับสสจ. ในสวนของตลาดวันพุธ         
เก็บท้ังหมด 35 ตัวอยางไมพบการปนเปอนแบคทีเรีย 7 ตัวอยาง  คิดเปน 20% ในสวนของตลาดครูเทพอําเภอ
มะนัง  เก็บท้ังหมด 27 ตัวอยาง  ไมพบการปนเปอน 7 ตัวอยาง คิดเปน 25 % ซ่ึงคงตองฝากพ้ืนท่ี              
ในการดูแลเรื่องของความสะอาด ซ่ึงในการเก็บตัวอยาง จะเก็บ 3 ประเภท คือ อาหาร ภาชนะ และมือ           
ผูสัมผัสอาหาร  ซ่ึงมือผูสัมผัสอาหารจะพบแบคทีเรียคอนขางมาก สวนการประเมินในเรื่องของมาตรการ covid 
ท่ีศูนยฯ ลงมาท้ังหมดของจังหวัดสตูล 12 ตลาด เปนตลาดสด 5 ตลาด ตลาดนัดอําเภอละ 1 ตลาด รวมเปน 
12 ตลาด  ในภาพรวมเปนท่ีนาพอใจวา ในชวงท่ีลงไปตรวจจะมีการสวมแมสถึง 97 เปอรเซ็นต และมีเจล     
ลางมือ ตลาดครูเทพ ท่ีลงไปเม่ือวาน มาตรการยังคงเขมขนเหมือนเดิม  เพราะเม่ือวานท่ีลงไปสุมเก็บ           
สารปนเปอน บอแรกซ  สารกันรา  สารฟอกขาว  และฟอรมาลีนท้ังหมด 24 ตัวอยาง ซ่ึงวันท่ีศูนยฯ              
ลงมาทางศูนยฯ เครื่องมือไมพรอม จังหวัดออกรวมกับโรงพยาบาลมะนัง เม่ือวานก็ลงไปตรวจ 24 ตัวอยาง     
ไมพบสารปนเปอน ในสวนของตลาดวันพุธท่ีเปน Street Food ขณะนี้ยังปดอยู 
ประธาน - ทางศูนยอนามัย จะมาเยี่ยมจ.สตูลดวย เรื่องการออกแบบตลาด  ออกแบบแหลงชุมชน         
ใหปลอดภัย covid ก็ขอฝากไวดวย  เพราะวาตอนนี้ เซ็ตติ้ งการระบาดในตลาดจะมีคลัสเตอรเกิดข้ึน              
อยูบอยๆ ฝากกลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมไปชวยดูแลนอกจากตลาดนาซ้ือด้วย 

มติท่ีประชุม - รับทราบ 
 

   3.6  การพัฒนาคนดานสาธารณสุข 
    - 
 

  3.7 การดําเนินงานควบคุมโรคความดัน31โลหิตสูง31/เบาหวาน 
    - 
 
 
 
 



 ๙ 

 
 

  -นําเสนอ HNA STROKE 
กลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ -เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานสําหรับในสวนมาตรฐานเครือขาย
บริการโรคหลอดเลือดสมองของจังหวัดสตูล ขอนําเสนอความกาวหนาในเดือนนี้ ดังนี ้
 -หลั งจากท่ี ทีมแพทยพยาบาล จากโรงพยาบาลสตูลภายใตการนํ าของ น.พ.วุฒิ พงษ             
วิไลวรางกูล ประธาน service plan Stroke ไดไปพัฒนาสมรรถนะการบริหารยา rt-PA  กับทีมโรงพยาบาลละงู  
เม่ือวันท่ี 8 เมษายน หลังจากนั้นมีเคสผูปวย Stroke fast track จํานวน 3 ราย จากอําเภอละงู 2 ราย อําเภอ
ทุงหวา  1 ราย ไดรับการใหยาจากทีมทีมแพทยพยาบาลโรงพยาบาลละงู และรีเฟอรตอไปโรงพยาบาลสตูล  
ขณะนี้ ผูป วย ท้ัง 3 ราย ปลอดภัยและกลับบ านแลว ในสวนของคาใชจ ายทางทีมโรงพยาบาลสตูล                  
ไดปรึกษากับศูนยสิทธิแลววา สวนนี้สามารถเบิกคาใชจายไดท้ังหมดตามสิทธิ์ รวมท้ังเคสฉุกเฉินและในสวนของ
ยา rt-PA ทางโรงพยาบาลละงูก็สามารถเบิกเพ่ิม ยืมเพ่ิมไดจากโรงพยาบาลสตูล และโอกาสนี้ขอขอบคุณทีม
แพทยพยาบาลจากท้ังโรงพยาบาลละงูและโรงพยาบาลทุงหวา ท่ีชวยดูแลและสงตอผูปวยจนถึงจุดหมาย
ปลายทางดวยความปลอดภัย 
 -สํ าห รั บ แน วท างม าต รฐ าน ขอ เรี ย น ย้ํ า ว าผู ป ว ย เข าข าย อ าก าร  Stroke fast track                 
จากโรงพยาบาลทุงหวาก็จะแวะมาใหยาท่ีโรงพยาบาลละงู ท้ังนี้ตองผานการ CT scan กอน หลังจากนั้น        
จะ  รีเฟอรไปท่ีโรงพยาบาลสตูล สวนผูปวยจากพ้ืนท่ีอําเภอควนโดน  ทาแพ ควนกาหลงและมะนังก็จะรีเฟอร
ตรงไปท่ีโรงพยาบาลสตูล ซ่ึงขอตกลงในการรีเฟอรผูปวยอยูอําเภอไหนก็ใชรถของโรงพยาบาลนั้น แลวหลังจาก  
ท่ีผูปวยไดรับการดูแลแลวจะกลับไปท่ีบาน ตรงสวนนี้ทางโรงพยาบาลจะสงผูปวยท่ีอยูอําเภอไหนก็จะสงไป      
ท่ีอําเภอนั้น 
 -เรื่องของการประกาศนโยบายแนวทางปฏิบัติใหหนวยบริการทุกระดับ กลุมงานพัฒนาคุณภาพ
ไดสงแนวทางปฏิบัติทุกระดับตั้งแตโรงพยาบาล และรพ. สต. ตั้งแตเดือนมีนาคม รายละเอียดผูรับผิดชอบนาจะ
ไดรับเอกสารแลว  ในสวนของแผนพัฒนาเครือขายมีท้ังหมด 7 ประเด็น ขณะนี้อยูระหวางการเสนอเซ็นอนุมัติ 
มติท่ีประชุม     - รับทราบ 
 
 

  3.8  การดําเนินงานการเงินการคลัง/งบลงทุน/งบคาเส่ือม 
งานการเงิน        - งบดําเนินงานขอมูล ณ วันท่ี 25 พฤษภาคม 2564 อําเภอเมืองเบิกจายไดรอยละ 77.08 
อําเภอละงู รอยละ 80.27 อําเภอควนกาหลง รอยละ 40.84 อําเภอควนโดน รอยละ 66.82 อําเภอทุงหวา 
รอยละ 79.17 อําเภอทาแพ รอยละ 57.1 3 และอําเภอมะนังรอยละ 73.16 รวมท้ัง 7 CUP เบิกจายรอยละ 
67.94 รวมยอดท่ีเพ่ิงจัดสรรไปใหงวดท่ี 2 ดวย 
กลุมงานประกันสุขภาพ -ในสวนของงบคาเสื่อม ของเดือนพฤษภาคม  เริ่มตนท่ีงบป 2563 เปนผลการ
ดําเนินงานในภาพเขต สตูลอยูในอันดับสุดทายท่ี 77.09 เปอรเซ็นต  ในสวนของผลงานแยกรายหนวยบริการ   
ท่ีไดนอยอยูก็จะอยูท่ีโรงพยาบาลละงู และโรงพยาบาลควนกาหลง  ภาพรวมจังหวัดสตูลยังไมไดทําสัญญา       
8 รายการ ของอ.เมือง เปนของรพ.สต.บานวังพะเนียด  1 รายการ อ.ควนกาหลง เปนของรพ.สต.ควนบอทอง    
1 รายการ โรงพยาบาลควนกาหลง 3 รายการ สวนของอ.ละงู 3 รายการ เปนของรพ.สต.หวยไทร น้ําผุด      
และบอเจ็ดลูก ซ่ึงท้ัง 8 รายการนี้ยังไมไดทําสัญญา  
ประธาน    - ขอทราบความกาวหนาของแตละอําเภอ วาตองใหชวยอะไรตรงไหนหรือไม   
รก.สสอ.ละงู   -ของอําเภอละงู มีของ รพ.สต.หวยไทรซ่ึงทํารั้วกับน้ําผุด อยูในข้ันตอนของกําหนดราคา
กลาง ซ่ึงตอนนี้อยูในชวงรอชางเขียนราคากลางใหม ซ่ึง สปสช.เขตไดอนุมัติมาแลว สวนของบอเจ็ดลูก             
ท่ีซอมแซมฝาเพดาน ซ่ึงไดเรียนไปยังหน.ฝายบริหาร รพ.ละงูไปแลววาใหคียผานไปในระบบงบคาเสื่อมดวย      
ซ่ึงอันนี้ไดดําเนินการไปแลวแตยังไมไดคียเขาไปในระบบ 



 ๑๐ 

 
ประธาน     - ขอใหรีบดําเนินการตอไป  
กลุมงานประกันสุขภาพ  -งบคาเสื่อมป 2564 ของจังหวัดเราเพ่ิมข้ึน แตขอฝากอําเภอเมือง ใหเรงรัด    
เพราะตอนนี้อยูท่ี 7 เปอรเซ็นตกวาๆ 
ประธาน   -ของควนโดน เปนสิ่งกอสรางหรือวา มีปญหาอะไรไหม เครื่องปนไฟไดเซ็นอนุมัติไปแลว 
วาใชเงินบํารุงสมทบสวนหนึ่ง หากดําเนินการไปนาจะไดเกือบรอยเปอรเซ็นต ฝากฝายประกันทําเปนชื่อรายการ
แลวสงไปในไลนกวป. ดวย 
รพ. สตูล   -งบคาเสื่อมของอําเภอเมือง ทําสัญญาแลวประมาณ 30 เปอรเซ็นต  ตรวจรับแลว
ประมาณ 20 เปอรเซ็นต เบิกจายแลวประมาณ 10 เปอรเซ็นต ตอนนี้ก็มีเหลือครุภัณฑคอมพิวเตอรอยูระหวาง
กําหนดสเปค  ครุภัณฑการแพทยระดับหนวยบริการนี้เปดซองแลวเม่ือวันศุกร สิ่งกอสรางก็เรียกมาทําสัญญาแลว 
ท่ีติดอยูก็มีแคครุภัณฑการแพทยกับครุภัณฑคอมพิวเตอร   งบคาเสื่อมของป 2563 ทําสัญญาแลว 100%  
เหลือสงมอบ คือ ปรับปรุงสภาพแวดลอมของวังพะเนียดงวดท่ี 2 ปรับปรุงอาคารรองรับผูปวยของฉลุงวดท่ี 2 
แลวก็ปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในควนขันงวดท่ี 2  
ประธาน  -รอบนี้การตรวจราชการ จะมีงบคาเสื่อมใหโรงพยาบาลสนามทาแพกับทุงหวา อาจจะไดงบคา
เสื่อมเพ่ิม แตไมทราบวงเงินเทาไหร ฐานะเปนโรงพยาบาลสนาม ตองเตรียมรายการไวเลย แตไมทราบวาเปนคา
เสื่อมป 2564 หรือ 2565  
กลุมงานประกันสุขภาพฯ   - สถานการณการเงินการคลัง เม่ือเทียบกับปท่ีผานมาถือวายังดีอยู จะเริ่มขยับใน
ไตรมาสท่ี 3 ใหเฝาระวังใหดี รพ.สตูลอยูในวิกฤตระดับ 4 ในไตรมาสท่ี 3 ตอนนี้ก็เขาใจอยูวาทางโรงพยาบาล
สตูลพยายามประหยัดงบประมาณ 
มติท่ีประชุม  - รับทราบ   
 

  3.10  IT Transformation 
งาน ICT    - สําหรับไอที ก็มีเรื่อง PPA  HDC และหมอพรอม 
   - เรื่องแรก คือ ขอมูลพ้ืนฐานขอมูลประชากรทะเบียนราษฎร  สวนตางตอนนี้มากท่ีสุดเปน
อําเภอควนกาหลง จากครั้งท่ีแลวเห็นไดวาขอมูลสวนตางก็จะลดลงมา  type area 1 กับ 3 มีความซํ้าซอนบ
มากท่ีสุดอยูท่ีอําเภอทุงหวา จะเห็นไดวาครั้งท่ีแลวนะครับคอนขางท่ีจะมีความซํ้าซอนเพ่ิมข้ึนเกือบทุกอําเภอ 
  -เรื่องจองคิวผานหมอพรอม มี 2,978 คนท้ังจังหวัด   จองโดยเจาหนาท่ี 1,414 คน     เปน
ขอมูลการจองจริงท่ีไมใชการจองดวยรักและหวงใย ดวยรักและหวงใยเราจะใช type area 1 กับ 3    และท่ีเขา
เรียกกันวาจองทิพยมี 48,953 คน การจัดลําดับความสําคัญเม่ือวัคซีนมาถึง จะมีปญหาท่ีเราอาจจะตอง
วางแผนไวกอนวาสมมุติวาวันท่ี 7 มิถุนายนในการฉีดวัคซีน covid แตวัคซีนไมมา นพ.สสจ.ก็เลยเสนอวาใหแต
ละพ้ืนท่ีรายงานตัวท่ีแจงยืนยันท่ีตําบล จากนั้นถาวัคซีนมาเม่ือไหร ก็ใหตําบลนั้นติดตามแลวก็แจงวันท่ีจะเขารับ
วัคซีน หรือไมก็ใหโรงพยาบาลโทรติดตาม อีกประการก็คือการท่ีประชาชนเปนคนละงู    แตประสงคจะมาฉีดท่ี
โรงพยาบาลสตูล โดยการจองจากหมอพรอมและจองสําเร็จ มีวันนัดเรียบรอยก็เสนอวาใหโรงพยาบาลโทร
ประสานนัด และแนะนําใหฉีดตามอําเภอท่ีอยู แลวก็สงไปใหโรงพยาบาลอําเภอนั้นรับฉีดไวอีกสวนหนึ่งท่ีมีปญหา
นะครับก็คือการจองดวยรักและหวงใยท่ีจองและจะมาวันนั้น ทีนี้ในโรงพยาบาลมีวัคซีนจํานวนเทาไหร ถาเหลือ
ใหฉีดได แตถาไมเหลืออาจจะตองทําความเขาใจกันวาการเลื่อนออกไปกอนอยางไร 
ประธาน   -คนในตําบลจะไดรับทราบขอมูลวารับบริการวันท่ีเทาไหร  และจํานวนท่ีจองมาท้ังหมดอาจจะ
มีโอกาสท่ีจะปรับเปลี่ยนวันท่ีการใหบริการ  โดยตองใหเจาหนาท่ีในพ้ืนท่ีรับหนาท่ีในการแจงขอมูลใหคนในพ้ืน
ท่ีมารับทราบ   รอบหนาเนนสูงอายุกับกลุมเสี่ยง 7 โรค จํานวนคน 4,000 กวาคนไดฉีดแนนอน ทางปฏิบัติ
สุดทายใหแตละอําเภอไปตกลงกัน  แตวาจํานวน 4000 คนนี้รายชื่อตองสงกลับไปยังทุกอําเภอ และรอแจง 
 



 ๑๑ 

 
ยืนยันใหมอีกรอบวา  จํานวน 4,000  คนถึงมือทุกอําเภอ  กรณีวันฉีดอาจจะไมตามท่ีเขาลงทะเบียนผานหมอ
พรอม  ตอนนี้เขาเลิกไปแลวดวย  แตวาท่ีคางในระบบ 4,000 กวาคน พ้ืนท่ีก็ตองมีหนาท่ีประสานระหวางนี้นะ
บอกวาวันท่ีคุณจองไวอาจจะตองโมฆะหมดเลยนะ  แตวันท่ีใหฟงจากท่ีอําเภอเปนคนแจงวาตําบลไหนมาวันไหน 
ใหฟงตรงนั้นเปนหลัก ใหหาวิธีสื่อสาร  สวนคนท่ีฉีดขามอําเภอมีหลายคนเหมือนกัน อาจจะไมเขาใจหรือวาตั้งใจ 
ก็ใหเปนปลายทางมีเบอรโทรประสาน แตถาเกิดเขายังติดใจมาฉีดท่ีคนละอําเภอ โรงพยาบาลสตูลก็ตองหาวิธีนัด
ไดยังไงแลวกันหักลบโควตากันขามอําเภอหรือยังไงก็ได แตไมตองตกใจนะเดือนเดือนมิถุนายนเนี่ยสูงอายุ กับ7 
โรค ถาคาดการณยังไงก็ฉีดไมเทากับจํานวนวัคซีนท่ีไดมาแนนอน เลยเพราะกลุมนี้ยังมีความกลัวลังเลยังรออยู 
ตองยึดพ้ืนท่ีเปนหลัก  
 งาน ICT - ตัวชี้วัดPPA 2564 ตัวแรกเปนความครอบคลุมของเด็กอายุ 1 ปไดรับวัคซีนครบตามเกณฑ
สตูลอยูอันดับ 2 ของเขต ครบ 2 ปอยูท่ี 90.01% ครบ 3 ปอยูท่ี 89.36% ครบ 5 ป 84.96 % ยังไมผาน
เกณฑ 
 -กลุมเสี่ยงความดันโลหิตสูงไดรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายใน 3 ถึง 6 เดือนอยูท่ี 26.88% 
เปนอันดับ 3 ของเขต 12  
 -ผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหมจากการวัดความดันท่ีบาน ผลงาน 22.69%  
 -ขอมูล PPA 2564 รอบสุดทายก็คือ เดือนมิถุนายนนี้ เปนการบริการท่ีสิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 
หลังจาก 30 มิถุนายน ก็จะไมสามารถสงขอมูลไดแลว  
มติท่ีประชุม - รับทราบ 
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  3.11  ธรรมาภิบาล 
กลุมงานนิติการ -นําเสนอผลงานITA ไตรมาส 2 

ลําดับ
ท่ี 

หนวยงาน  ผลคะแนนหนวยงาน 
ผานเกณฑฯรอยละ 

82 

ผลคะแนนหนวยงานไม 
ผานเกณฑฯรอยละ 82 

1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สตูล 

 83.33 - 

2. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
มะนัง 

 100.00 - 

3. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
ทุงหวา 

 83.33 - 

4. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
เมืองสตลู 

 83.33 - 

5. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
เมืองละงู 

 83.33 - 

6. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
ทาแพ 

 - 50.00 

7. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
ควนโดน 

 - 29.17 

8. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
ควนกาหลง 

 - 16.67 

9. โรงพยาบาลสตลู  95.83 - 

10. โรงพยาบาลทุงหวา  100.00 - 

11. โรงพยาบาลมะนัง  83.33 - 

12. โรงพยาบาลละงู  - 37.50 

13. โรงพยาบาลทาแพ  - 16.67 

14. โรงพยาบาลควนกาหลง  - 4.17 

15. โรงพยาบาลควนโดน  - 0.00 

รวม จังหวัดสตูล  53.33 46.67 
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 การดําเนินงานสามารถทําไดไตรมาส 3 และไตรมาส 4 เปาหมายไตรมาส 3  ตั้ งไว 87 เปอรเซนต         
สามารถสงเอกสารไดถึง 14 มิถุนายน 2564 
ประธาน  -กลุมนิติการเปนหวงอําเภอไหนบางและมีแผนจะเพ่ิมมาตรการไหม ฝากเรงรัดดวยเพราะวาเปน
ตัวชี้วัดดานธรรมาภิบาล อาจจะเรียกพ้ืนท่ีมาชวยกันทําใหดวยก็ได 
มติท่ีประชุม    - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ 
 4.1  การตรวจราชการกรณีปกติ รอบท่ี2/2564 
กลุมพัฒนายุทธศาสตรฯ - เรื่องการตรวจราชการรอบท่ี 2 ในวันท่ี 10-11 มิถุนายน 2564  โดยเขต 12  
กําหนดลงไปตรวจเยี่ยมพ้ืนท่ี ในวันท่ี 10 (หลังจากนําเสนอท่ีจังหวัดเสร็จแลว) 
      1. คปสอ.ควนกาหลง / รพ.สต.ควนกาหลง 
      2. คปสอ.ทาแพ / รพ.สต.แป-ระ 
 -คปสอ. นําเสนอสถานการณ  ปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี ผลการดําเนินงานตามประเด็นการ
ตรวจราชการ การบริหารจดัการงบประมาณในภาพรวมของ คปสอ. และการควบคุมปองกันโรค Covid-19 

 -รพ.สต. นําเสนอการจัดบริการดานปฐมภูมิ การรักษาพยาบาล การดําเนินงานเชิงรุก การแกไข
ปญหาดานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี และการควบคุมปองกันโรค Covid-19 

ประธาน   - เม่ือกอนทานผูตรวจอยากจะมาดูพ้ืนท่ีท่ีลําบากๆ และจะมีงบคาเสื่อมให  ก็ตองเตรียมวา
จะขออะไร ตอนนี้ทางเขตใชแบบนั้น ผูตรวจลงมาก็จะมีงบประมาณใหท้ังโรงพยาบาล/สสอ./รพ.สต ฝากดูดวย
วาจะขออะไรบาง มีรายการหรือยัง  ขอใหยุทธศาสตรฯรวบรวมสงมาใหดูกอน แจงให พ้ืนท่ีทําเอกสาร
เตรียมพรอมไวดวย  
รพ.ควนกาหลง   -เรื่องของการเตรียมความพรอม ไมแนใจวาลงควนกาหลงชวงเชาหรือวาจะแยกทีมกัน   
จะประชุมทีมเพ่ือเตรียมการอีกครั้ง 
รพ.ทาแพ   -ทาแพเตรียมขอมูลนําเสนอพรอมแลว แตสิ่งตองการสนับสนุนกําลังเตรียมคําขออยู 
ประธาน  -ใหเตรียมรายการไวกอน ครั้งนี้เปนการตรวจราชการแบบออนไลน ไดหารือวาจะเชิญทาน
ผูตรวจฯ ลงไปดูการฉีดวัคซีนรอบ 2 ท่ีหลีเปะเหมือนกัน และอาจจะมีชุดท่ีลงไปติดตามหนางานอีกชุด ตองดู
พยากรณอากาศและสถานการณอีกครั้ง 
มติท่ีประชุม     - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องพิจารณา 
   - 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอจากหนวยงานตาง ๆ  
  6.1  เรื่องจาก รพท./รพช. 
รพ.ควนกาหลง -ไดรับทราบจากพยาบาลท่ีรับผิดชอบเรื่องของวัสดุการแพทย พวกไซริงคหรือวาเข็มท่ีใชฉีด
วัคซีน เหมือนกับเริ่มสั่งซ้ือยากเลยเพราะวาปริมาณท่ีจะตองใชเพ่ิมข้ึน เลยไมแนใจวาจะเรามีแผนตรงนี้ดวยหรือ
เปลา  เพราะวาพวกนี้มันก็จะเพ่ิมข้ึนจากท่ีเราใชเปนประจําทุกป  
ประธาน  -ร.พ.หาดใหญก็นําเสนอแลว และเข็มอินซูลินเริ่มมีปญหาแลว  ลองดูสถานการณประเทศแลว
มันก็เหมือนกับหนากากในตอนนั้น แตตอนหลังนี้คือ หลายบริษัทก็เรงผลิต  ตอนนี้ก็นาจะรูแลววาตองมีการ   
ฉีดวัคซีนเพ่ิมข้ึนเยอะ แตของเราก็ถาปรับจํานวนวัคซีนใหม ซ่ึงอาจจะไดนอยก็นาจะไมมีปญหา  
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